Colegiul National Emil Racovita nu a fost pentru mine doar un loc de studiu, ci si o a doua
casa, avand in vedere toti cei 8 ani petrecuti aici: au fost 8 ani ai existentei mele, 8 ani ai
trecerii de la copilarie la maturitate, 8 ani in care am vrut ca scoala sa nu mai aiba niciun
secret pentru mine.
Despre examenul de Bacalaureat pot spune intradevar ca este un examen al maturitatii, asa
cum multi il numesc. Pe mine, experienta acestuia m-a determinat sa incerc sa ma cunosc
mai bine, sa ma organizez mai bine si de ce nu, sa invat mai eficient. Trebuie sa recunosc ca
din rezultatul pe care l-am obtinut nu pot sa exclud influenta pozitiva a profesorilor si a
parintilor, care au avut grija sa ma indrume asa cum trebuie. Ma mandresc cu faptul ca la
Colegiul National Emil Racovita am cunoscut dascali pe care nu ii voi uita vreodata, exemple
de daruire, bunatate si rabdare-profesori care cu siguranta vor mai modela armonios
generatii intregi. Iar, de asemenea, recunosc ca nu putine au fost momentele in care unii din
profesorii mei m-au incurajat mai bine decat as fi reusit eu sa o fac, lucru pentru care le
multumesc pe aceasta cale.
Desi nu ma asteptam la nota maxima la fiecare obiect in parte, consider ca aceste note
reflecta munca mea din acest an scolar si in special din ultima luna, cand mi-am canalizat
toate resursele pentru a obtine un rezultat care sa ma reprezinte.
Am tot fost intrebata care este secretul notelor impecabile de 10. Din punctual meu de
vedere nu exista o reteta prestabilita, ceva ce se poate aplica pentru toata lumea, fara
exceptie. Cred ca secretul succesului pe care il obtinem se afla in noi insine. Odata ce te
cunosti suficient de mult pe tine, drumul pe care alegi sa il parcurgi e mai usor. Munca
constanta, ambitia, un scop care sa merite cu adevarat si credinta sunt elemente care, cred
eu, nu vor conduce vreodata la esec.
Pe viitor, am optat sa imi continui studiile in Marea Britanie, la Universitatea din Exeter,
universitate la care am fost deja admisa. Daca initial cei de acolo mi-au cerut ca medie de
admitere peste 9, cred ca media de 10 curat ii va multumi pe deplin, iar ceea ce voi studia
acolo, Dreptul european, sper ca imi va deschide oportunitati fabuloase atat in Marea
Britanie si la nivel European si de ce nu, si acasa.

